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مرور اخبار 
جامعه ارمني ايران 

نمايش آثار هنرمندان مسيحي درخانه هنر
آبكار

به مناسبت سال نو ميالدي نمايشگاهي از آثار ١٩ هنرمند مسيحي ارمني
آشوري در خانه هنر آبكار برگزار شد.در  اين نمايشگاه 

گروهي ١٠٠ اثر در رشتههاي نقاشي ،  با مضامين تخيلي ،  و انتزاعي ،   

) و... ردمشناسي مدرن ،  مجسمهسازي ،  صنايع دستي ،  ساخت ماكت (م
واقعگرا ،  سمبوليك ،  آبستره ، 

از ٢٨ ديماه در معرض ديد عموم قرار گرفت.  

ايران
١- پيشنهاد مجلس براي افزايش ظرفيت  پذيرش  

دانشجو در دانشگاهها   

٢- شهرداري رم و تهران با هم همكاري
ميكنند  

ارمنستان
 

١- بازديد  جهانگردان از ارمنستان ٢٣/٨ در صد افزايش داشته 
است. 

 
 ٢ - پخش فيلم ”ارمنستان خيانت شده“ موجب بازتاب مطبوعات 

تركيه شده است. 
 

٣-كتاب خاطرات يوهانس لپسيوس منتشر شده است. 
٤-١٧٠٠ - مين سالگرد كليساي مادر آستان قدس اجميادزين 

برگزار خواهد شد. 
٥-پيرامون كمك مالي آمريكا به ارمنستان 

رودكي سمرقندي 
زندگينامه: 

ــن  رودكي شاعر قرن سوم و چهارم هجري است. نام و نسبش را ابوعبداهللا جعفر ب
محمد رودكي سمرقندي نوشته اند. وي در اواسط قرن ســوم هجـري در روسـتاي 
بنج Banoj از قراي رودك سمرقند به دنيــا آمـده اسـت و از ايـن رو بـه رودكـي 
معروف شده است. در خردسالي حافظه اي قوي داشت و گويند در هشت ســالگي 
ــط  قران را حفظ كرد و به شاعري پرداخت. عالوه بر آن آوازي خوش داشت و برب
مي نواخت. شاعران در اشعار خود او را استاد شاعران و سلطان شاعران خواندهاند. 
وي احتماال مذهب شيعه اسماعيلي داشته است. رودكي از شاعران روزگار سامانيان 
و از خاصان امير نصربن احمد ساماني (٣٣٣ -٣٠١ هـ.ق) بوده است. درباره شـمار 
اشعار وي اقوال مختلف وجود دارد، برخي تعداد اشعار وي را بيش از يك ميليـون 
نوشته اند و برخي گفته اند صدهزاربيت يا صد دفتر بوده است. وي غير از اشعاري 
ــه  كه در قالب غزل، قصيده و قطعه دارد كليله و دمنه را هم به نظم در آورده بود ك
از آن ابياتي پراكنده موجود است. گفتــه انـد وقتـي رودكـي مثنـوي كليلـه و دمنـه 
ــته از پادشـاه كـه چـهل هـزار درم بـه وي  خويش را به امير نصر هديه كرد، گذش
بخشيد، ياران و نام آوران درگاه نيز شصت هزار درم به وي دادند و در اين ســالها 
ــه اش  بود كه رودكي به موجب روايات دويست غالم داشت و دويست شتر زير بن
ــار بخـارا، در صحبـت زيبارويـان و سـياه  مي رفت. بدينگونه جواني شاعر در درب
چشمان آن ديار همراه با نشيد و مستي گذشــت. عشـق، موسـيقي، شـراب و طـال 
روزگار او را از شادماني لبريز كرده بود و از غالب اشعارش روح طرب و شادي و 
بي توجهي به آنچه مايه اندوه باشد، مشهود است. وفات وي را به سال ٣٢٩ هـــ.ق 
ــت  نوشته اند. از آن همه آثار گرانبهاي پدر شعر فارسي، امروزه فقط حدود ٥٥٠ بي

ـــــــــه دســــــــت آمــــــــده اســــــــت.   از مـــــــاخذ كـــــــهن ب
ـــــــــادرزاد بــــــــوده اســــــــت؟   آيـــــــا رودكـــــــي كـــــــور م

ــه روزگار او مثـل دقيقـي، ابوذراعـه  از گوشه ها و كنايه هايي كه شاعران نزديك ب
ــاعران آورده انـد، پيداسـت كـه او را  جرجاني و ناصر خسرو در باب اين استاد ش
شاعري نابينا مي شناخته اند. اما از سخن او ، آنچه هست، برنمي آيد كه همه عمــر 
شاعر در آن تاريكيهاي دنياي كوران گذشته باشد. نه فقط ادعاي ديدن در اشـعار او 
هست بلكه تشبيهات حسي نيز در سخنان او كم نيست.خاصه دنياي رنــگ كـه بـر 
كوران مادرزاد فروبسته است، در شعر او جلوه اي تمــام دارد. بـه عـالوه آن مايـه 
عاشقيها و دلفريبيهاي روزگار جواني كه ياد آن ايام پيري شــاعر را گرم مـي كنـد، 

ــــــك مـــــرد نابينـــــا بـــــه ســـــختي برمـــــي آيـــــد.  البتــــه از ي
ســــــــــــبك و شــــــــــــيوه ســــــــــــرايش رودكــــــــــــــي : 

شيوه شعرش سادگي معني و رواني الفاظ بوده است و وي را حقا بــايد پـدر شـعر 
فارسي و پايه گذار سبك خراساني يا تركستاني خواند. نخستين غزل هاي دل انگيز 
ــد و مـالل، زهـد و  فارسي را رودكي سروده است. در اشعار او شور و شادي، وج
اندرز، شك و يقين به هم آميخته است. تخيل او بسيار قوي و تصويرهاي شعريش 
بسيار گوياست. وي پيشاهنگ چكامه سرايان است و كــهنترين قصيـده كـاملي كـه 
ــعرا و  شامل تشبيب و تخلص به مدح باشد از وي يادگار مانده است. او را آدم الش

استاد شاعران جهان نيز خوانده اند.  
 

چند نمونه از رباعيات رودكي : 
با آنكه دلم از غم هجرت خونست     شادي به غم توام ز غم افزونست 

انديشه كنم هر شب و گويم يارب    هجرانش چنين است، وصالش چونست؟ 
  ***

جز حادثه هرگز طلبم كس نكند       يك پرسش گرم جز تبم كس نكند 
ور جان به لب آيدم بجز مردم چشم    يك قطره آب بر لبم كس نكند 

  ***
بر عشق توام نه صبر پيداست نه دل    بي روي توام نه عقل برجاست نه دل 

اين غم كه مراست كوه قافست نه غم  اين دل كه توراست سنگ خاراست نه دل 
نمونه اي از اشعار غنايي و عاشقانه رودكي : 

 
دال تا كي همي جويي مني را     چه داري دوست هرزه دشمني را 

چرا جويي جفا ار بي وفايي       چه كوبي بيهده سرد آهني را 
ايا سوسن بناگوشي كه داري     به رشك خويشتن هر سوسني را 

يكي زين برزن نا راه بر شو      كه بر آتش نشاني برزني را 
دل من ارزني،عشق تو كوهي     چه سايي زير كوهي ارزني را 

بيا اينك نگه كن رودكي را      اگر بي جان روان خواهي تني را 
ــي نويسـد كـه نصربـن احمـد سـاماني  نظامي عروضي سمرقندي در چهار مقاله م
ــمرقند و شـهرهاي خراسـان مـي  زمستانها را در بخارا مي گذرانيد و تابستان به س
رفت. يك سال به هرات رفت، تابستان را در آنجا سپري كرد، خوشش آمد و پاييز 
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ــه از ايـن  و زمستان را هم در آنجا ماند و اقامت او چهار سال طول كشيد. اميران ك
ــا  اقامت طوالني دلتنگ شده بودند، چاره در آن ديدند كه به رودكي متوسل شوند ت
ــي ابيـات زيـر را سـرود و در مجلـس  او كاري كندكه امير به بخارا بازگردد. رودك
ــير نصـر چنـان بـه  سلطان آن را به ياري چنگ و با صداي حزين خواند. گويند ام

هيجان آمد كه بدون آنكه چكمه بپوشد بر اسب نشست و روي به بخارا نهاد.  
بوي جوي موليان آيد همي            ياد يار مهربان آيد همي  
ريگ آموي و درشتي راه او           زير پايم پرنيان آيد همي  
آب جيحون ازنشاط روي دوست      خنگ مارا تا ميان آيد همي  

اي بخارا شاد باش و دير زي           مير زي تو ميهمان آيد همي  
مير ماهست و بخارا آسمان           ماه سوي آسمان آيد همي  

مير سروست و بخارا بوستان           سروسوي بوستان آيدهمي  
آفرين و مدح سود آيد همي          گر به گنج اندر زيان آيدهمي  

 
 
 

آثار و گزيده اشعار 
ديوان اشعار رودكي سمرقندي 

رودكي: با معني واژهها و شرح بيتهاي دشوار و برخي نكتههاي دستوري و ادبي 
ديوان رودكي سمرقندي: بر اساس نسخه سعيد نفيسي، ي. براگينسكي  

 
نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ  

آرتساخ 
(بخش ٤ ) 

ا.گرمانيك 
رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي ١٩٢٣-١٩١٧ 

 
نوري پاشا سپس هيئتهايي متشكل از ارمنيان و تركان به شوشي گسيل ميدارد تا 
مردم را براي پذيرش بدون مقاومت تصميمات فرماندهي تركيه و دولت مســاوات 

آذربايجان آماده سازند.. 
ــوري پاشـا بـراي نخسـتين بـار قرابـاغ بـه عنـوان بخشـي از  در اعالميه ياد شده ن

آذربايجان قلمداد ميگردد و از ساكنان آن جا خواسته ميشود به اطاعت در آيند. 
ــد"، از  چگونه ممكن است كه "قراباغ بخش جدايي ناپذير جمهوري آذربايجان باش
ــود؟  چه زمان و بر چه اساسي؟ و اما چه كسي نظر و خواسته قراباغيان را پرسيده ب
براي پاسخگوني به اين سئوالها، كنگرههاي دوم و سوم (سـپتامبر) ارمنيـان قرابـاغ 
ــابودي و  تشكيل شد و درخواست مساواتيهاي ترك را رد كرد. فرماندهي تركان ن
ــت لـذا نـوري  كشتار ٣٠ هزار ارمني ساكن باكو (سپتامبر ١٩١٨) را كافي نميدانس
پاشا تصميم گرفت ساكنان شورشي قراباغ را نيز تنبيه كند، بويژه آنكه پس از كنگره 
اول مشخص گرديد سرزمين آرتساخ حكومت آذربايجان را به رسميت نميشناسد 
ــعي  و در صدد الحاق به سرزمين اصلي ارمنستان بود. دولت مساواتي آذربايجان س
ميكرد به ياري اراذل ترك به هويت آرتساخ پايــان داده آن را بـه چنـگ آورد بـه 
ــه زور اسـلحه  همين علت نيز دولت مساواتيها "ارتش تركيه را گسيل ميدارد تا ب
قراباغ را به قلمرو آنان ملحق سازد". اشغالگران و توسعه طلبان ترك با كمكهــاي 
ــرده آن را از  زياد دستههاي اراذل مساوات آرتساخ را از جهات مختلف محاصره ك
ديگر مناطق ارمني منفك ساختند. جمال جواد بيگ فرمانده لشكر دوم تركيــه وارد 
ــلطه  آقدام شد و از طرف نوري پاشا التيماتومي مبني بر عدم مقاومت و پذيرش س

آنها براي دولت قراباغ فرستاد. در چنين روزهاي سرنوشت ساز، ژنرال آندرانيـك،  
براي تنازع بقاء ملت خود به ارمنيان قراباغ و زانگزور اميد و دلداري مــيداد. او از 
٣ اوت ١٩١٨ تا اول آوريل ١٩١٩ با سـپاه خـود در گوريـس و سيسـيان، ارتبـاط 
ــه سـپاه  تنگاتنگي با شوراي ملي و فرماندهان نظامي قراباغ حفظ ميكرد. از آنجا ك
نوري پاشا نه تنها قراباغ كه كل زانگزور را تهديد ميكرد، لذا حضور آندرانيك در 
منطقه را بايد يك رسالت سرنوشت ساز تاريخي دانسـت. ارمنيـان قرابـاغ تنـها راه 
نجات خود را در كمكهاي آندرانيك مييافت. خود آندرانيك هرگز هدف خود را 

مبني بر حركت به سوي شوشي و كمك به ساكنان ارمني قراباغ كتمان نميكرد. 
تاتارهاي نواحي زانگزور به تحريك تركها و مساواتيها در همين روزهــا بـر عليـه 
آندرانيك دست به شورش زدند. جلوگيري از خونريزي، تالش براي روشن كـردن 
ــك تصميـم خـود را بـراي  اذهان و استحكام مواضع اجتناب ناپذير بود لذا آندراني
عزيمت به قراباغ به تعويق انداخت. صرف نظر از آن آندرانيك همچونان به عنـوان 

پشت و پناه اهالي قراباغ عمل ميكرد. 
اولتيماتوم فرمانده ترك باعث شگفتي زحمتكشان نگرديد. در همان روزها از طرف 
شوراي ملي و هيئتهاي محلي روستايي در نواحــي مختلـف، پايگاههـاي نظـامي 

ــراي آنـها تعيـن شـدند. فرماندهـان نظـامي در وارانـدا،  استوار شده فرماندهاني ب
ــان  سوكرات بيگ مليك شاهنازاريان، در ديزاك، آرتم الاليان، در خاچن، آلكس
دايي، و در جرابرد ، باگرات نازاريان بودنـد. تعـداد افـراد فـرا خوانـده شـده بـه 
ــه  خدمت نظام به سه هزار نفر بالغ ميشد. اين امكان نيز وجود داشت تا اين رقم ب
١٠ هزار نفر برسد، ليكن امكانات به ويژه ابزار جنگي بســيار محـدود بـود. بخـش 
اعظم ساكنان اين سرزمين قاطعانه مصمم بـه مقابلـه در برابـر تجـاوزگران تـرك و 
مساواتيها بود. اما چه كنگره دوم و چه شــوراي ملـي قرابـاغ تصميـم گرفتنـد بـه 
ــن علـت كـه سرزمينشـان آمـاده مقابلـه نبـود و تـالش  اسلحه متوسل نشوند به اي
ــاريخ  ميكردند مسئله را از طريق مسالمت آميز حل و فصل كنند. ارتش تركيه در ت
٢٢ سپتامبر وارد قراباغ كوهستاني شد و روستاهاي ناحيه آسـكران يعنـي داهـراو، 
ــاخيجوانيك، كيـاتوك، خرامـورت، خانابـاد، قليشـباغ،  وارازابون، پير جمال، ن
كاراگلوخ و ميرشالو را با خاك يكسان كرد. دهها روستاي ديگر نــيز چپـاول شـد. 
سپاهيان ترك به فرماندهي جواد بيگ و با راهنمايي اسماعيل خان زياد خــانوف 
ــر  فئودال اهل گنجه و نماينده تام االختيار دولت مساوات، راهي شوشي شده در س
راه خود همه چيز را نابود ميساختند. تمام ارمنيان قراباغ براي نجات ميــهن بـه پـا 
ــه جنـگ  خاستند. چپاولگران ترك و مساوات مجبور بودند براي تصرف هر خانه ب
بپردازند. بدين سان "مبارزه حماسه آفرين و شكوهمند روستائيان ارمنــي قرابـاغ در 

برابر اشغالگران ترك آغاز گرديد". 
ــپتامبر وارد شوشـي شـدند. در يكـي از اسـناد  دستههاي پيشرو نظامي تركها ٢٤ س
ــش "هـزاران نفـر از ياغيـان و اراذل محلـي تاتـار،  آرشيو آمده است كه بعد از ارت
حركت ميكردند تا روستاها و شهر اشغال شده را چپاول و ويران كنند". فرماندهي 
ــالح كـرده بـه زور  ترك در شهر وضعيت نظامي اعالم ميكند و ارمنيان را خلع س
رخت خواب و لباسهاي زير و پول آنان را غصب ميكنند. شــمار عسـاكر تركـان 

وارد شده به شهر بالغ بر ٢٠٠٠ نفر بود. 
فرماندهي ترك، دولت قراباغ را منحل كرد و دستگيري افراد و عمليات تجسس در 
ــس شـوراي  شهر آغاز گرديد. ٦٠ نفر از روشنفكران از جمله يغيشه ايشخانيان رئي

ملي ارمني قراباغ دستگير و روانه زندان شدند. 
اگر چه شوشي سقوط كرد ليكن مناطق روستايي موقعيــت خـود را حفـظ كردنـد. 
سپاهيان ترك همراه اشرار مساوات بــه جرابـرد و وارانـدا حملـه كردنـد. اهـالي 
آرتساخ در همه جا اقدام به تشكيل دستههاي نظــامي مردمـي كردنـد و شـروع بـه 
مبارزه براي حيثيت و آبروي خاك و خانواده خود نمودند. روزهايي كه اشتغالگران 
مساواتي ترك به سمت شوشي حركت كــرده بودنـد نبردهـاي سـنگيني در منطقـه 

جوانشير به وقوع پيوست. 
پس از سقوط شوشي، سپاه مشترك ترك و تاتار كه بــه سـالحهاي سـنگين مجـهز 
شده بود وارد جوانشر شد و به سوي مارتـاكرت بـه حركـت در آمـد. روسـتائيان 
ساكن در دامنه كوه با امكانات خود به كمــك روسـتائيان دشـت نشـين شـتافتند و 

خانوادهها، نان و پنبه آنان را به نزد خود منتقل كردند. 
ــود  روستاي مارتاكرت كه در يكي از مسيرهاي دشت هموار به سمت كوهها واقع ب
ــايي كـامل بيـگ  به مركز تدافعي ارمنيان جوانشير تبديل ميشود. جالدها با راهنم
افسر، د. لمبرانسكي پزشك، شيرين بيگ افسر "لشكر وحشي"، شـاهمالي از اراذل 
معروف، كاالبيگوف فئودال و سايرين، سه بار اقدام به حمله به مارتاكرت ميكننــد 
و هربار متحمل شكست و عقب نشيني ميگردند. نيروهاي مردمــي بـا فداكـاري و 
ــاقي نگذاردنـد.  شجاعت زائدالوصف به مبارزه پرداختند و راه برگشتي براي آنان ب
ــد و زخميهـا و اجسـاد كشـته  زنان و پيران و نوجوانان در كنار مردها ميجنگيدن
شدگان را بــه پشـت جبهـه منتقـل ميكردنـد و مـواد خوراكـي، فشـنگ و ديـگر 
احتياجات مبارزان را به ايشان ميرساندند. تركان و تاتارها با عجز در برابر حمالت 
ارمنيان مجبور به عقب نشيني ميشــدند و در سـر راه "كليـه مـردان محـترم" را در 
روستاي چالو دستگير كرده به مقر تارتـار منتقـل ميكننـد، در اينجـا آنـان را زيـر 

شكنجه به قتل ميرسانند.  
پايمردي و مقاومت قهرمانانه ارمنيان جوانشير مانع از ورود تركان تاتــار بـه منطقـه 

جرابرد شد و ارمنيان ساكن منطقه را از نابودي حتمي نجات داد. 
براي اشغالگران ترك و تاتار به ويژه نواحي واراندا و ديزاك كه تسليم نشده بودند 
ــم مـيگيـرد سـپاهي از  مشكالت زيادي ايجاد ميكردند لذا فرماندهي تركان تصمي
طريق واراندا به كارياگينو بفرستد تا به سپاه ديگر ترك كه از طريق دشت مغان به 
ــرف  سمت قراباغ در حركت بود، ملحق شده بطور متحد واراندا و ديزاك را به تص
خود در آورد. سپاه ترك و تاتار كــه شـامل بيـش از ٤٠٠ نفـر از عسـاكر و داراي 
توپهاي مجهز و مسلسلهاي سنگين بود، از شوشي خارج شده شب ١٧ اكتــبر را 
ــاندهي كـاظم بيـگ  درروستاي ماسماي واراندا به سر ميبرد. اين سپاه تحت فرم
افسر ارشد ارتش تركيه قرار داشت كه يكي از سازماندهان كشــتار ارمنيـان بـاكو و 

عمليات وحشيانه بود. 
 


